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Objednatel: SÍDLO DODAVATELE
Cd Cargo, a.s. Marius Pedersen a.s.

Jankovcova 1569/2C Průběžná 1940/3, Nový Hradec Kráľov
170 00 Praha 7 - Holešovice 500 09 Hradec Králové

Zapsané v obch. rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12844.
IČ: 28196678 DIČ: CZ 28196678
Cd Cargo, a.s. je plátcem DPH
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. DODAVATEL
Číslo účtu: Marius Pedersen a.s.

Adresa pro zaslání daňového dokladu (faktury): Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové
Cd Cargo, a.s. 500 09 Hradec Králové
Jankovcova 1569/2c lČ: 42194920
170 00 Praha 7 - Holešovice DIČ: CZ42194920

Položka Název materiálu
Číslo materiálu Obj.množstvi Měrná jednotka Cena za jednotku (bez DPH) Cena za položku (bez DPH)

Celková cena (bez DPH) CZK:

Místo dodání: Doprava:
OHV Ostrava,OKV Třinec,ONV O.Mar.Hory
Kontakt: Ing.Škodáková Žaneta

Platební podmínky:
l. Na fakturu uvede dodavatel číslo této objednávky. Faktura musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu platnýcb právních předpisů. Kopie
této objednávky potvrzené dodavatelem NOH přílohu faktwy a bez ní nebude faktum objednatelem zaúčtována a proplacena.
2. Faktur7a bude v papírové podobě zaslána na adresu: Cd Cargo, as., Odber ÚčetnĹctvĹ, Jankovcova 1569/2c, 17000 Práha 7 - Holešovice. V souladu se úkonem
č. 235/2004 Sb., d dani z přidané bodnoty, ve mění pozdějších předpisů, (dále jen "Zákon o DPH") odběratel souhlasí, že faktura může být též odběrateli zaslána
elektronicky (dále jen "Elektronická faktura"), a to výlučně na e-mailové adresy pro dodavatelské fáktury určcné na zasílací adresu Cd Cargo,
a. s., Jankovcova j569/2C, 17000 Praha 7, Holešovice. Elektronická faktum bude obsahovat nákžitosti stanovmé zákonem o DPH a § 435 odst. l zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znčni. Elektronická faktura bude generována přímo z účetního systému dodavatele v elektronické podobě a tato
eléktronická podoba bude představovat cňginální verzi těchto dokladů evidovanou v účetnictví odbčmtele. V případě, že není možné genaovat Elektronickou
fakturu přímo z účetního systému dodavatele, bude tato opatřena zamčeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném cestifikátu ve mySu zákona
č, č. 297/2016 Sb. o službách vytvářéjících důvčru pro dektronické transakce, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem takových služeb, vedeným v
seznamu Ministerstva vnitra. Elektronická faktura bude vyhotovena ve formátu PDF v četnosti ] faktura = l pdf soubor. Přílohy Elektronické faktury, které ňgsow
součástí daňového dokladu, budou zasílány odběrateli pouze ve fcmnátech RTF, PDF,JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. V případě, kdy bude zaslána odbčratdi
El~nická faktura, dodavatel již odbčratdi nezašle stejnolj fakturu duplicitnč v papírové podobě. přijeti Elekwonické fáktury odběratelem bude následně
potvrzeno zpětným odesláním zprávy o doručení na mailovou adresu, z níž byla faktum odwlána.
3. Splatnost faktury i. D%avate1 je povinen odeslat objednateli fakturu do 3 kalendáMich dni ode dne jejího vystavení. V případě
pmdleni dodavatele s odesláním fäkňuy se o dobu takového prodlení prodlužuje doba splatnosti faktury. Připadne-li poslední den lhůty splatnosti na sobotu, neděli
nebo sváteik, je posledním dnem lhůty splatnosti nejbližší následující pracovni dm.
4. V případě prodlení objednatele s úhradou fáktury má dodavatel nárok na úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády Č. 351/2013 Sb., veznční
pozdějších předpisů.
S. V případě prodlení dodavatele s dodáním předmětu plněni specifikovaného touto objednávkou (tj. zeýména ve stanovaié lhůtě, množství, jakosti a pro¥edení)
má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši

za každý započatý dm prodlcni.
6. Dodavatel se zavazuje, že nebude za dobu minimálně 14 kalendářních dnů po splatnosti faktury uplatňován vůči Cd Cargo, a.s. úrok z prodlení.
7. Dodavatel se zavazuje oedat do zástavy a nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této objexinávky/smlouvy vzniklé na základě této objednávky třetím
osobám ba předchozího písemného souhlasu objednatele, který nebude objednatelem bezdůvodně odmítán či prodlužován. V případě porušení tohoto smkvního
ujednáni dodavatelem, je objednatel oprávněn účtovat

a to j v případě, že by se takové postoupeni nébo zastavení pohledávky ukázalo jako nep]atné.
8. Dodavatel neníoprávnčn převést svá práva a povinnosti z tělo objednávky/stMouvy vmiklé na základě této objednávky nebo jgi části na třetí osobu bez
předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele. V případě, že dodavatel poruší toto ujednáni, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve

toi v případě, že by se převod ukázal jako neplatný.
9. Vedle smluvních pokut má objednatel nárok na náhradu škody v plném rozsáhu. Škoda bude objednateli Uhrazena v penězích.
10. Jakékoliv vzdání se práva, prominutí dluhu nebo uznání závazku je platné pouze za předpokladu, že bude učiněno dohodou snůuvních stran uzavřenou
písemně, v listinné podobě a podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
11. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj nárok (pohledávku) vmiklý na základě této smlouvy, a to jak splatný tak nesplatný, proti ceně
plněni, kteiá má být objednatelem v souladu s touto smlouvou uhrazena bez ohledu na skutečnost, zda je již splatná či nikoliv.
12. Dodavatel nemá právo na náhradu škody a objednatel není povinen hradit škody vzniklou dodavateli tím, že objednatel oprávněně započetl svou
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pohledávku vůči pohledávce dodavatele, tj. smluvní strany vylučuji ust. § 1990 zákona 89ň012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dálejen 'OZ").
13. Dodavatel se zavazuje bez zbytečného prodlení oznámit objednateli svou insolvenci nebo hrozbu jejího vzniku. Objednatel je v případč podezření na
insolvenci dodavatele nebo její hrozbu nebo podezření na neuhrazení DPH nebo jgí kráceni či vylákáni daňové výhody oprávněn odvést částku DPH z
uskutečněného zdanitelného plněni přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v návamosti na §109 a 109a úkona č. 235/2004 Sb., o dani z pňdané hodnoty,
platném znění (dále jen °'ZDPH"). V takovém případě tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu omámi dodavateli. Úhradou DPH na Účet finančního
úřadu se pohledávka dodavatele vůči objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení smlouvy za uhrazenou. Zároveň dodavatel
neprodknč oznámí, zda takto provedená platba je evidována jeho správcem daně.
14. Dodavatel se zavazuje, že
a) bankovní Účet jím určený k úhradé plnění je účtem zveřejněným ve smyslu § 96 odst. 2 ZDPH. -
b) neµodleně písemně omámí objednateli své označeni za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106 ZDPH.
15. Objednatel je v případě vzniku ručení podle § 109 ZDPH oprávněn bez souhlasu dodavatele postupovat podle §109a ZDPH s tím, že v rozsahu zaplacení
DPH na účet spRvce daně se jeho úvazek vůči dodavateli považuje za splněný.

Ostatní ujednání:
]. Tato objednávka se po akceptaci dodavatelem stává smlouvou ve smyslu OZ. Objednatel vylučuje ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 oz přijeti nabídky s dodatkem
nebo odchylkou, tj. odpověď' s dodatkem nebo odchylkou není pTijetim nabídky, a to ani v případě, pokud tyto podstatným Způsobem nemění podmínky obsažené y
této objednávce. Pokud dodavatel požaduje zrněny či odchylky oproti objednávce, musí být vždy písemně odsouhlaseny Objednatelem.
2. V případě, že jde o kupní smlouvu platí: Pro srriluvni vztah vzniklý na základě této objednávky se nepoužije ust. § 2093 OZ, tj. v případč dodání většího
množství než stanoví tato objednávka, nedochází převzetím přebytečného množství k uzavřeni kupní smlouvy ohledně přebytečnébo množství.
3. Jakékoliv právni jednání, které by mělo mít za následek vznik, měnu nebo zánik práv a povinností smluvních stran ve vztahu k předmětu této objednávky musí
být učiněno písemně v listinné podobě a musí být S vyloučením ust. § 566 OZ řádně podepsáno oprávněnými osobami
4. Jsou-li k objednávce přiloženy přílohy, tvoří nedílnou součást smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem.
5. Dodavatel akceptací objednávky stvrzuje, že souhlasí s veškerýTni obchodními podmínkami v této objednár'ce- (včetně jejích případných příloh) uvedenými.
6. Dodavatel prohlašuje, že ptedmět plněni dodaný na základč této objednávky bude dodaný v množství, provedeni a jakosti v této objednávce uvedmé a bude mít
obvyklé vlastnosti a bude způsobilý obvyklému použití. Dodavatel poskytuje záruku na celý pTedmčt plněni po dobu
7. objednatd bude zachovávat mlčenlivost a ochranu důvěrných informací, které se dozví v souvislosti s plněním smlouvy vzniklé na základě této obj«lnávky. Iv
případě, že nedojde na základě této objdnávky k uzavřeni smlouvy, je tato objednávka a infonnace z ní plynoucí považována za důvěrnou. Cd Cargo, a.s. je
oprávnčno jednostranně poskytnout informace, na které se případně vztahuje ochrana dle této objednávky, v případě, že je k takovému postupu povinno na základě
platného právního předpisu a/nebo pravomocného soudního, arbitrážního či správního rozhodnuti:
a) je oprávněn poskytnout infonnace pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění dané povinnosti,
b) zvoli nejvbodnějšt postup v dané věci tak, aby zároveň byl minimalizován zásah do důvěrného charakteru informací.
8. Písemné potvrzení objdnávky je dodavatel povinm doručit objednateli poštou (na adresu 'Název a adma OS" a "Zpracovatel" výše) do 5 pracovních dnů od
jejího doručeni dodavateli, jinak se nabídka povahije za odmítnutou a objednatel naň povinen případně dodané plněni převzít.
9. Objednatel může tuto objednávku odvolat do doby, než je mu doručena její akceptace. Objednatel může touto objednávku odvolat i ve lhůtě určené pro její
přijeti.
10. Objednatel vylučuje použiti ust. § 2609 OZ ohledně svépomocného prodeje předmětu díla a/nebo zboží.
I]. Dodavatel na sebe v plném rozsahu přebhá nebeu)ečí měny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst.2 OZ.
12. Dodavatel prohlašuje, že u něj nénia nebude vykonávána nelegálni práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona číslo 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném
mění (dále jako "zákon o zaměstnanosti"), takže veškerá závislá práce vykonávaná fýzickými osobami u něj je a bude konána v základním pracovněprávním
vztáhu. Pokud tuto práci vykonávají nebo budou vykonávat fýzické osoby - cizinci, vykonávají ji nebo ji budou vykonávat v souladu s vydaným povolením k
zaměstnání, v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnáni ve zvláštních případech (tzv. zelená karta) vydaným podle zvláštního
právního přédpisu nebo v souladu s modrou kartou. zjisti-li objednatel, že dodavatel umožňuje výkon nelegální práce, a to nikoli pouze při rmlizaci této smlouvy.
je oprávněn od smlouvy odstoupil. Bude-li s objednatelem v důsledku porušeni povinnosti dodavatele zahájeno správni řízeni pro spácháni správního deliktu dle §
140 odst. l písm. C) nebo e) zákona o zaměstnanosti, nebo bude s objednatelem zahájaio správní řízení podle § I4la odst. 2 zákona o zaměstnanosti (o tom, že
objednatel ručí za správní delikt dodavatele, pHpadně poruší-li dodavatel ktmukoliv povinnost podle tohoto článku, má objednatel právo na smluvní pQkutu ve

Uhrazením této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši. Pokud vznikne objednateli v důsledku umožnění
nelegální práce ze strany dodavatele škoda uložením pokuty za správni delikt podle § 140 odst. 4 písm. f) zákona o zaměstnanosti, nebo bude povinen uhradit
pokutu z titulu ručení dle § 14la zákona o zaměstnanosti, je dodavatel povinen tuto škodu objednateli uhradit nejpozději do 10 dnů poté, co jg k tomu objednatel
vyzve.
13, Práva a povinnosti smluvních stran se Tidi českým právním řádem, zejména pak OZ. Případné spory budou mzhodovány věcně a místně přislušnými soudy
České republiky podle sídla objednatele dle hmotného a procesního práva České republiky.
14. V případě, že je tato objednávka vystavaia na základě již uzavřené písemné smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem, platí, že v případě rozporů mezi
ustanoveními této objednávky a ustanoveními uvedené smlouvy, má přednost příslušné ustanovmi uvedené smlouvy.
15. Smluvní strany se zavazují zajistit ochranu osobních údajů, které budou zpracovávat na základě této Smlouvy a/nebo v souvislosti s ni. Při zpracováni
osobních údajů jsou smluvní strany povinny zejména zajistit, aby osobní údaje byjy zpracovány zákonným způsobem, pouze v nezbytném rozsahu a po dobu
nezbytně nutnou, a aby osobní údaje byly technicky a organizačnč zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto
údajům, k j«ich zmčně, mlčení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Smluvní strany jsou
dále povinny zajistit, aby byly personálně a organizačné nepřetržitč po dobu zpmcovávání osobních údajů zabezpečeny veškeré povinnosti vyplývající z právních
předpisů, zejména z obecného nařízeni o ochraně osobuích údajů (gdpr).
16. Smluvní strany jsou si včdomy skutečnosti, že Cd Cargo, a.s., je povinnou osobou podle zákana č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a důsledků, které jsou s
touto skutečnosti spojeny. Smluvní strany prohlašuji. že dospěly ke společnému závěru, že tato objednávka podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany potvrzují, že si za tímto účelem navzájem poskytly informace, které považuji za dostatečné. Obč smluvní strany souhlasí s takovým zveřejnčnim
objednávky s případnými výjinikami, na které se vztahuje oprávněni znečitelnit jejich obsah. Smluvní sUany se shodly na tom, že ustanovení této objednávky
a/nebo informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upmvujících svobodný přistup k infomacim, nebo které jsou obchodním tajemstvím, budou
znečitelněny ze sUany Cd Cargo, a.s. Uveřejněni v registru smluv zajisti Cd Cargo, a.s.

Zpracovate
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Požadovaný termín dodání: tum tisku:

Místo dodání: Doprava:
OHV Ostrava,OKV Třinec,ONV O.Mar.Hory
Kontakt:

Zpracovatel
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Poznámky:

Potvrzenou objednávku, prosíme, vraťte v co nejkratší době

Objedmtel:

Jméno:
Funkce:
Datum, mís

objednateli!

Dodavatel:

Jméno : /
Funkce: t

l




